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 اسنض تعضٜـ ايظنا٠ ٚسهُٗا ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو ؟

 ايظنا٠ يف ايًػ١: ايُٓا٤ ٚايظٜار٠. ٜكاٍ: طنا ايظصع إسا منا.

ٚؽضعّا: عباص٠ عٔ سل جيب يف املاٍ ايشٟ بًؼ ْصابّا َعّٝٓا بؾضٚط كصٛص١، يطا٥ؿ١ كصٛص١. ٖٚٞ طٗض٠ يًعبز، ٚتظن١ٝ 

ِٔ ُخِش﴿يٓؿغ٘، قاٍ تعاىل:  َٔ ِِ ٔٗ َٛأي َِ ِِ َصَزَق١ّ َأ ُٖ ُِّٗض ِٗٔ ُتَط َٗا َُٚتَظنِّٝ  ٚاحملب١، األيؿ١، إؽاع١ أعباب َٔ عبب ٖٚٞ ،ص103: ايتٛب١ط ﴾ب

 .املغًِ اجملتُع أؾضار بني ٚايتهاؾٌ

 سهِ ايظنا٠ ٚريٌٝ سيو:

ُُٛا﴿ايظنا٠ ؾضٜط١ َٔ ؾضا٥ض اإلعالّ، ٚصنٔ َٔ أصناْ٘ اـُغ١، ٖٚٞ أِٖ أصناْ٘ بعز ايصال٠; يكٛي٘ تعاىل:   ايٖصًَا٠َ ََٚأٔقٝ

ِٔ ُخِش﴿: تعاىل ٚقٛي٘ ،ص43: ايبكض٠ط ﴾ايٖظَنا٠َ َٚآُتٛا َٔ ِِ ٔٗ َٛأي َِ ِِ َصَزَق١ّ َأ ُٖ ُِّٗض ِٗٔ ُتَط َٗا َُٚتَظنِّٝ  ص.103: ايتٛب١ط ﴾ب

بين اإلعالّ ع٢ً مخػ: ؽٗار٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚإٔ قُزّا صعٍٛ اهلل، ٚإقاّ ايصال٠، ٚإٜتا٤ ايظنا٠، : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚيكٛي٘ 

ارعِٗ إىل »ملا بعج٘ إىل ايُٝٔ:   صضٞ اهلل عٓ٘يف ٚصٝت٘ ملعاس بٔ دبٌ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص، ٚقٛي٘ «ٚسر ايبٝت، ٚصّٛ صَطإ

إي٘ إال اهلل ٚأْٞ صعٍٛ اهلل، ؾإٕ ِٖ أطاعٛا يشيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عًِٝٗ مخػ صًٛات يف نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ، ؾإٕ  ؽٗار٠ إٔ ال

 «.ِٖ أطاعٛا يشيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عًِٝٗ صزق١ يف أَٛاهلِ، تؤخش َٔ أغٓٝا٥ِٗ، ٚتضر ع٢ً ؾكضا٥ِٗ

 
 اسنض سهِ َٔ اْهض ايظنا٠ اٚ َاْعٗا غال ؟

ٚدٛب ايظنا٠ دٗاّل بٗا، ٚنإ ممٔ جيٌٗ َجً٘ سيو: إَا ؿزاث١ عٗزٙ باإلعالّ، أٚ يهْٛ٘ ْؾأ ببار١ٜ بعٝز٠ عٔ َٔ أْهض 

َُِضَتزٌّ  األَصاص، ُعضِّف ٚدٛبٗا، ٚمل حيهِ بهؿضٙ، ألْ٘ َعشٚص.ٚإٕ نإ َٓهضٖا َغًُّا ْاؽ٦ّا ببالر اإلعالّ ٚبني أٌٖ ايعًِ، ؾٗٛ 

ؾإٕ تاب ٚإال ُقتٌ; ألٕ أري١ ٚدٛب ايظنا٠ ظاٖض٠ يف ايهتاب ٚايغ١ٓ   -ٜعين ثالث١ أٜاّ -ثالثّا ػضٟ عًٝ٘ أسهاّ ايضر٠، ٜٚغتتاب

 ٚإمجاع األ١َ، ؾال تهار ؽؿ٢ ع٢ً َٔ ٖشا ساي٘، ؾإسا دشزٖا ال ٜهٕٛ إال يتهشٜب٘ ايهتاب ٚايغ١ٓ، ٚنؿضٙ بُٗا.

ُٜدضد٘ سيو عٔ اإلعالّ; ألٕ سهِ َاْعٗا غاّل: َٔ َٓع أرا٤ ايظنا٠ غاّل بٗا َع اعتكارٙ بٛ-2  دٛبٗا، ؾٗٛ آثِ باَتٓاع٘ ٚال 

ثِ ٜض٣ عبًٝ٘ إَا إىل اؾ١ٓ ٚإَا إىل »عٔ َاْع ايظنا٠:  ايظنا٠ ؾضع َٔ ؾضٚع ايزٜٔ، ؾًِ ٜهؿض تاصن٘ مبذضر تضن٘، يكٛي٘ 

ؾإٕ قاتٌ رْٚٗا قٛتٌ ست٢ خيطع  ٚيٛ نإ ناؾضّا ملا نإ ي٘ عبٌٝ إىل اؾ١ٓ، ٖٚشا تؤخش َٓ٘ ايظنا٠ قٗضّا َع ايتعظٜض،« ايٓاص

ََِِٚأ َتاُبٛا َؾٔإٕ﴿ألَض اهلل تعاىل، ٜٚؤرٟ ايظنا٠; يكٛي٘ تعاىل:  ُٗ ُٛا ايٖظَنا٠َ َؾَدًٗٛا َعٔبًَٝ َٚآَت َُٛا ايٖصًَا٠َ   ص(.5: ايتٛب١ط ﴾َقا

ٜٚكُٝٛا ايصال٠، ٜٚؤتٛا أَضت إٔ أقاتٌ ايٓاؼ ست٢ ٜؾٗزٚا إٔ ال إي٘ إال اهلل، ٚإٔ قُزّا صعٍٛ اهلل، : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص)ٚقٛي٘ 

 «.ايظنا٠، ؾإسا ؾعًٛا سيو عصُٛا َين رَا٤ِٖ ٚأَٛاهلِ إال عل اإلعالّ ٚسغابِٗ ع٢ً اهلل

 
 اسنض االَٛاٍ ايت٢ ػب ؾٝٗا ايظنا٠ ؟

 ػب ايظنا٠ يف مخغ١ أدٓاؼ َٔ األَٛاٍ ٢ٖٚ:

ٚال بكض ٚال غِٓ ال ٜؤرٟ طناتٗا، إال َا َٔ صاسب إبٌ : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصب١ُٝٗ األْعاّ: ٖٚٞ اإلبٌ، ٚايبكض، ٚايػِٓ، يكٛي٘  -1

ُٜكط٢  دا٤ت ّٜٛ ايكٝا١َ أععِ َا ناْت ٚأمسٓ٘، تٓطش٘ بكضْٚٗا، ٚتطؤٙ بأظالؾٗا، نًُا ْؿشت أخضاٖا عارت عًٝ٘ أٚالٖا ست٢ 

 «.بني ايٓاؼ

 قاٍ: إٔ ْصاب ايشٖب عؾضٜٔ َجكاٍ، ْٚصاب ايؿط١ َا٥يت ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصايٓكزإ: ُٖٚا ايشٖب ٚايؿط١نإ قزميا ايٓيب  -2

، ٖشٙ أْصب١ ايشٖب.أْصب١ 18دضاّ عٝاص  113، أٚ 21دضاّ عٝاص  97أٚ  24دضاّ عٝاص 85رصِٖ، عؾضٜٔ َجكاٍ ايؿكٗا٤ سغبِٖٛ طًعت 

  99.99دضاّ ؾط١ عٝاص  595ايؿط١: 

َٔ﴿ُٖٚا ايشٖب ٚايؿط١ ٚنشيو َا ٜكّٛ َكاَُٗا َٔ ايعُالت ايٛصق١ٝ املتزاٚي١ ايّٝٛ، يكٛي٘ تعاىل:  ََِٕٜه َٚاٖئشٜ ََٖب ُٓٔظٚ  َٚاِئؿٖط١َ ايٖش

َٗا ََٚيا ٌٔ ٔؾٞ ُٜٓٔؿُكَْٛ ٘ٔ َعٔبٝ ُِٖ ايًٖ َِٕأ بَعَشإب َؾَبؾِِّض َا َٔ صاسب سٖب ٚال ؾط١ ال ٜؤرٟ : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ايٓيب قاٍص.34: ايتٛب١ط ﴾ٔيٝ
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َٞ عًٝٗا يف ْاص دِٗٓ، ؾٝه٣ٛ  بٗا دٓب٘ ٚدبٝٓ٘ ٚظٗضٙ، َٓٗا سكٗا إال إسا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ ُصؿَِّشت ي٘ صؿا٥ض َٔ ْاص، ؾُأمٔح

 «نًُا بضرت ُصٖرت ي٘، يف ّٜٛ نإ َكزاصٙ مخغني أيـ ع١ٓ

َٗا َٜا﴿عضٚض ايتذاص٠ ٢ٖٚ نٌ َا أعٖز يًبٝع ٚايؾضا٤ ألدٌ ايضبض; يكٛي٘ تعاىل:  -3 َٔ َأٜٗ ُٓٛا اٖئشٜ ََ ِِ ََا َطَِّٝبأت َٔٔ َأْٔؿُكٛا آ  ﴾َنَغِبُت

 ار بٗشٙ اآل١ٜ طنا٠ عضٚض ايتذاص٠.املض إٔ ًِايع أٌٖ عا١َ سنض ؾكز ،ص267: ايبكض٠ط

ُٖا﴿اؿبٛب ٚايجُاص،اؿبٛب: ٖٞ نٌ سب َزخض َكتات َٔ ؽعري ٚقُض ٚغريُٖا. ٚايجُاص: ٖٞ ايتُض ٚايظبٝب; يكٛي٘ تعاىل:  -4 َٔ َٚ 

َٓا ِِ َأِخَضِد َٔ َيُه ُ٘ َٚآُتٛا﴿: تعاىل ٚقٛي٘ص. 267: ايبكض٠ط ﴾اِيَأِصٔض َٔ َّ َسٖك ِٛ ؾُٝا : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ٚقٛي٘ص.141: األْعاّط ﴾َسَصأرٙٔ َٜ

 ، ايعجضٟ َا ي٘ دشٚص ط١ًٜٛ يف األصض تأخش َٔ األصض ال تض٣ٚ.«(عكت ايغُا٤ ٚايعٕٝٛ أٚ نإ َعَجضّٜٓا ايعؾض

ِٖٓطٔض ْصـ ايعؾض»  ايٓطض  َجٌ ايغٛاقٞ ٚاإلبٌ ٚغري سيو.« ٚؾُٝا ُعٔكٞ باي

َٔ األصض مما خيًل ؾٝٗا، َٔ غري ٚضع ٚاضع مما ي٘ ق١ُٝ; نايشٖب، ٚايؿط١،  املعارٕ ٚايضِّناط: املعارٕ: ٖٞ نٌ َا خضز -5

 ٚايٓشاؼ، ٚغري سيو.ٚايضِّناط: ٖٛ َا ٜٛدز يف األصض َٔ رؾا٥ٔ اؾا١ًٖٝ

 
 اسنض اؿه١ُ َٔ اجياب ايظنا٠ ، ٚع٢ً َٔ ػب ٚؽضٚط ٚدٛبٗا ؟

 ؽضعت ايظنا٠ ؿهِ عا١َٝ، ٚأٖزاف ْب١ًٝ، ال ؼص٢ نجض٠، .َٓٗا: اؿه١ُ يف إجياب ايظنا٠:

 تطٗري املاٍ ٚتُٓٝت٘، ٚإسالٍ ايربن١ ؾٝ٘، ٚسٖاب ؽضٙ ٚٚبا٥٘، ٚٚقاٜت٘ َٔ اآلؾات ٚايؿغار-1

 تطٗري املظنِّٞ َٔ ايؾض ٚايبدٌ، ٚأصداؼ ايشْٛب ٚاـطاٜا، ٚتزصٜب٘ ع٢ً ايبشٍ ٚاإلْؿام يف عبٌٝ اهلل.-2

 ؿكري ٚعز ساد١ املعٛطٜٔ ٚايبا٥غني ٚاحملضَٚني.َٛاعا٠ اي -3

ٌٗ بٗا َا عغ٢ إٔ ٜهٕٛ يف -4 ؼكٝل ايتهاؾٌ ٚايتعإٚ ٚاحملب١ بني أؾضار اجملتُع، ؾشُٝٓا ٜعطٞ ايػين أخاٙ ايؿكري طنا٠ َاي٘ ٜغت

ٍّٔ يظٚاٍ َا ٖٛ ؾٝ٘ َٔ ْع١ُ ايػ٢ٓ، ٚبشيو تظٍٚ األسكار ٜٚعِ األَٔ  قًب٘ َٔ سكز ٚمت

 ا٥ٗا ؽهضّا هلل تعاىل ع٢ً َا أعبؼ ع٢ً املغًِ َٔ ْع١ُ املاٍ، ٚطاع١ هلل عبشاْ٘ ٚتعاىل يف تٓؿٝش أَضٙ.إٕ يف أر_5

أْٗا تزٍ ع٢ً صزم إميإ املظنٞ; ألٕ املاٍ احملبٛب ال خيضز إال حملبٛب أنجض قب١، ٚهلشا مسٝت صزق١; يصزم طًب صاسبٗا -6

 حملب١ اهلل، ٚصضاٙ

 ٍ اـريات، ٚتهؿري اـطاٜا، ٚغريٖا.أْٗا عبب يضضا ايضب، ْٚظٚ-7

 ػب ايظنا٠ ع٢ً َٔ تٛاؾضت ٖشٙ ايؾضٚط ؾٝ٘:

اإلعالّ: ؾال ػب ايظنا٠ ع٢ً ايهاؾض; ألْٗا عبار٠ َاي١ٝ ٜتكضب بٗا املغًِ إىل اهلل، ٚايهاؾض ال تكبٌ َٓ٘ ايعبار٠ ست٢ ٜزخٌ  -1

ََا﴿يف اإلعالّ، يكٛي٘ تعاىل:  َٚ ِِ ُٗ ََٓع ٌَ َإٔ ََ ِٓ ُتِكَب َِِٔ ُٗ ِِ ُٗ ِِ ٔإٖيا ََْؿَكاُت ُٗ ْٖ ٘ٔ َنَؿُضٚا َأ ٘ٔ ٔبايًٖ  تكبٌ ال ناْت ؾإساص 54: ايتٛب١ط ﴾َٚٔبَضُعٛٔي

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص: )ٖشٙ ؾضٜط١ ايصزق١ اييت ؾضضٗا صعٍٛ اهلل ا، ٚملؿّٗٛ قٍٛ أبٞ بهض ايصزٜل بٗ إيظاَِٗ يف ؾا٥ز٠ ؾال َِٓٗ

 ع٢ً املغًُني(

ٚامُلَهاَتب; ألٕ ايعبز ال ميًو ؽ٦ّٝا، ٚاملهاتب ًَه٘ ضعٝـ ٚإٔ ايعبز َٚا يف ٜزٙ ًَو اؿض١ٜ: ؾال ػب ايظنا٠ ع٢ً ايعبز  -2

 يغٝزٙ، ؾتذب طنات٘ عًٝ٘.

ًَو ايٓصاب ًَهّا تاَّا َغتكضّا. ٚنْٛ٘ ؾاضاّل عٔ اؿادات ايطضٚص١ٜ اييت ال غ٢ٓ يًُض٤ عٓٗا ناملطعِ، ٚاملًبػ، ٚاملغهٔ;  -3

يٝػ : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٛدب إٔ ٜعترب ًَو ايٓصاب ايشٟ حيصٌ ب٘ ايػ٢ٓ املعترب، يكٛي٘ ألٕ ايظنا٠ ػب َٛاعا٠ يًؿكضا٤، ؾ

 « ؾُٝا رٕٚ مخغ١ أٚعل صزق١، ٚيٝػ ؾُٝا رٕٚ مخػ سٚر صزق١، ٚيٝػ ؾُٝا رٕٚ مخػ أٚام صزق١

ال طنا٠ يف َاٍ ست٢ حيٍٛ : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚسيو بإٔ ميض ع٢ً ايٓصاب يف سٛط٠ َايه٘ اثٓا عؾض ؽٗضّا قُضّٜا; يكٛي٘  -4

 « ٍعًٝ٘ اؿٛ

ٖٚشا ايؾضط خاص بب١ُٝٗ األْعاّ ٚايٓكزٜٔ ٚعضٚض ايتذاص٠، أَا ايظصٚع ٚايجُاص ٚاملعارٕ « ال طنا٠ يف َاٍ ست٢ حيٍٛ عًٝ٘ اؿٍٛ»

ُ٘ َٚآُتٛا﴿ٚايضناط ؾال ٜؾرتط هلا اؿٍٛ،يكٛي٘ تعاىل  َّ َسٖك ِٛ  ؾال األصض، َٔ َغتؿار َاٍ ٚايضناط املعارٕ ٚألٕص141: األْعاّط﴾َسَصأرٙٔ َٜ

 .ٚايجُاص نايظصٚع سٍٛ، طنات٘ ٚدٛب يف ٜعترب

 
 اسنض اقغاّ ايظنا٠ ؟

 ايظنا٠ قغُإ:

 طنا٠ األَٛاٍ: ٖٚٞ اييت تتعًل باملاٍ. -1

 طنا٠ األبزإ: ٖٚٞ اييت تتعًل بايبزٕ، ٖٚٞ طنا٠ ايؿطض  -2
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 اسنض َغأي١ طنا٠ ايزٜٔ ؟

يعاّ ٚاسز يف ع١ٓ قبط٘، ٚإٕ نإ ع٢ً ٤ًَٞ قارص ؾإْ٘ ٜظنٝ٘ ايزٜٔ إسا نإ ع٢ً َعغض ؾإٕ صاسب ايزٜٔ ٜظنٝ٘ إسا قبط٘ 

 يهٌ عاّ; ألْ٘ يف سهِ املٛدٛر عٓزٙ.

 

 اسنض سهِ طنا٠ ايشٖب ٚايؿط١ َٚكزاصٖا؟

َٔ﴿)ػب ايظنا٠ يف ايشٖب ٚايؿط١ يكٛي٘ تعاىل:  سهِ ايظنا٠ ؾٝ٘:-1 َٕ َٚاٖئشٜ ََٖب َِٜهُٓٔظٚ َٗا ََٚيا َٚاِئؿٖط١َ ايٖش ٌٔ ٔؾٞ ُٜٓٔؿُكَْٛ ٘ٔ َعٔبٝ  ايًٖ

ُِٖ ِٕ بَعَشإب َؾَبؾِِّض  .ٚادب تضى ع٢ً إال ايعكٛب١ بٗشٙ َُٜتٛعز ٚالص 34: ايتٛب١ط ﴾َأٔيٝ

َٔٔ صاسب سٖب ٚال ؾط١ ال ٜؤرٟ َٓٗا سكٗا، إال إسا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ ُصؿَِّشت ي٘ صؿا٥ض َٔ ْاص، : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚيكٛي٘  َا 

بٝٓ٘ ٚظٗضٙ، نًُا بضرت أعٝزت عًٝ٘ يف ّٜٛ نإ َكزاصٙ مخغني أيـ ع١ٓ، ؾُأِسُٞ عًٝٗا يف ْاص دِٗٓ، ؾٝه٣ٛ بٗا دٓب٘ ٚد

 «.ست٢ ٜكطٞ اهلل بني ايعبار

ٚإمجاع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ يف َا٥يت رصِٖ مخغ١ رصاِٖ، ٚع٢ً إٔ ايشٖب إسا نإ عؾضٜٔ َجكااّل، ٚقُٝت٘ َا٥يت رصِٖ، ػب ايظنا٠ 

 ؾٝ٘.

ٚايؿط١ صبع ايعؾض، أٟ يف نٌ عؾضٜٔ رٜٓاصّا َٔ ايشٖب ْصـ رٜٓاص َٚا طار ؾبشغاب٘ َكزاص ايظنا٠ ايٛادب١ يف ايشٖب َكزاصٖا: -2

يف نتاب ايصزق١:)ٚيف  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقٌ أٚ نجض، ٚيف نٌ َا٥يت رصِٖ َٔ ايؿط١ مخغ١ رصاِٖ، َٚا طار ؾبشغاب٘; يكٛي٘ 

ٕٛ يو عؾضٕٚ رٜٓاصّا. ؾإسا نإ يو ست٢ ٜه -ٜعين يف ايشٖب-ٚيٝػ عًٝو ؽ٤ٞ »... ايضَِّق١ٔ نٌ َا٥يت رصِٖ صبع ايعؾض(. ٚؿزٜح: 

نإ ٜأخش َٔ نٌ »َٔ أْٖ٘  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚملا دا٤ عٔ ايٓيب «. عؾضٕٚ رٜٓاصّا، ٚساٍ عًٝ٘ اؿٍٛ، ؾؿٝٗا ْصـ َجكاٍ

 «.عؾضٜٔ َجكااّل ْصـ َجكاٍ

 

 اسنضؽضٚط طنا٠ ايشٖب ٚايؿط١ ؟

ست٢ ٜهٕٛ يو عؾضٕٚ رٜٓاصّا،  -ٜعين يف ايشٖب-ٚيٝػ عًٝو ؽ٤ٞ »... بًٛؽ ايٓصاب، ٖٚٛ عؾضٕٚ َجكااّل َٔ ايشٖب; ؿزٜح عًٞ: 

 ( دضاَّا85ٜٚغاٟٚ باؾضاَات )« ؾإسا نإ يو عؾضٕٚ رٜٓاصّا ٚساٍ عًٝ٘ اؿٍٛ ؾؿٝٗا ْصـ َجكاٍ

يٝػ ؾُٝا رٕٚ مخػ أٚام : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصْٚصاب ايؿط١ َا٥تا رصِٖ َٔ ايؿط١ يكٛي٘ ْصاب ايؿط١: َا٥يت رصِٖ َٔ ايؿط١ 

ٚيف ايٖضَق١ صبع ايعؾض، ؾإٕ مل تهٔ : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص، ؾدُػ أٚام تغاٟٚ َا٥يت رصِٖ، ٚقٍٛ ٚاألٚق١ٝ أصبعٕٛ رصُّٖا«. صزق١

 «إال تغعني َٚا١ّ٥ ؾًٝػ ؾٝٗا ؽ٤ٞ، إال إٔ ٜؾا٤ َصٗبٗا

 

 إىل اآلخض؟ -ايشٖب ٚايؿط١-اؽضح َغأي١ ضِ أسزُٖا 

ؾًِ ٜطِ أسزُٖا إىل اآلخض، ناإلبٌ ال ٜطِ أسزُٖا إىل اآلخض يف إنُاٍ ايٓصاب ع٢ً ايكٍٛ ايضادض; ألُْٗا دٓغإ كتًؿإ، 

٢ً اهلل عًٝ٘ صٚايبكض، ٚايؾعري ٚايكُض، َع إٔ املكصٛر َٓٗا ٚاسز، ٖٚٛ ايت١ُٝٓ يف اإلبٌ ٚايبكض، ٚايكٛت يف ايؾعري ٚايكُض، ٚيكٛي٘ 

ًٜٚظّ َٔ ايكٍٛ بطِ أسزُٖا إىل اآلخض يف إنُاٍ ايٓصاب ٚدٛب ايظنا٠ يف أقٌ َٔ «. ٚيٝػ ؾُٝا رٕٚ مخػ أٚام صزق١: »ٚعًِ

ٚام َٔ ايؿط١، إسا نإ عٓزٙ َا ٜهٌُ ب٘ َٔ ايشٖب. ٜٚؾٌُ اؿزٜح َا إسا نإ عٓزٙ َٔ ايشٖب َا ٜهٌُ ب٘ مخػ مخػ أ

 أٚام، أٚ ال. ٚع٢ً ٖشا إسا نإ عٓزٙ عؾض٠ رْاْري َٚا١٥ رصِٖ، ؾال طنا٠ عًٝ٘

 

ٞٓ؟  اسنض سهِ طنا٠ اُؿًٔ

رخاص ٚايهضا٤ ٚيف اؿًٞ امُلَشٖضّ نايضدٌ ٜتدش خامتّا َٔ سٖب، أٚ املضأ٠ ال خالف بني أٌٖ ايعًِ يف ٚدٛب ايظنا٠ يف اؿًٞ املعٓز يال

 تتدش سًّٝا صٓع ع٢ً صٛص٠ سٝٛإ

 األري١ ع٢ً سيو:

 عُّٛ ايٓصٛص ايٛاصر٠ يف ٚدٛب ايظنا٠ يف ايشٖب ٚايؿط١، ٖٚشا ايعُّٛ ٜؾٌُ اؿًٞ ٚغريٙ.-1

2- ٕٔ َََغَهتا  -َا صٚاٙ أٌٖ ايغٓٔ عٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ: )إٔ اَضأ٠ أتت إىل صعٍٛ اهلل َٚعٗا اب١ٓ هلا ٚيف ٜز ابٓتٗا 

غًٝعتإ َٔ سٖب، ؾكاٍ: أتؤرٜٔ طنا٠ ٖشا؟ قايت: ال، قاٍ: أٜغضى إٔ ٜغِّصى اهلل  -املغه١ ٖٛ ٖٓا ٜكٍٛ: ٜعين عٛاصإ األعٛاص 

(. ٖٚشا اؿزٜح ْص يف املٛضٛع، ٚي٘ ؽاٖز يف ايصشٝض ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصاص، ؾدًعتُٗا، ٚأيكتُٗا إىل ايٓيب بُٗا عٛاصٜٔ َٔ ْ

 ٚغريٙ 

 «رع َا ٜضٜبو إىل َا ال ٜضٜبو: »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚألٕ ٖشا ايكٍٛ أسٛط، ٚأبضأ يًش١َ; يكٛي٘ -3
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 اسنض سهِ طنا٠ عضٚض ايتذاص٠ ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو ٚؽضٚط ٚدٛب ايظنا٠ ؾٝٗا ؟

ِّٞ بشيو: ألْ٘ ال ايعضٚض: مجع َعِضض َٚع َضض، ٖٚٛ َا أعزٙ املغًِ يًتذاص٠ َٔ أٟ صٓـ نإ، ٖٚٛ أعِ أَٛاٍ ايظنا٠ ٚأمشًٗا.ُٚع

ٜغتكض، بٌ ٜعٔضض ثِ ٜظٍٚ ؾإٕ ايتادض ال ٜضٜز ٖشٙ ايغًع١ بعٝٓٗا، ٚإمنا ٜضٜز صعٗا َٔ ايٓكزٜٔ ،ٚايظنا٠ ٚادب١ ؾٝ٘ يعُّٛ قٛي٘ 

ِِ َٚٔؾٞ﴿تعاىل:  ٔٗ َٛأي َِ ٌٔٓيًٖغ َسلٌّ َأ ّٔ ا٥ٔ َُِشُضٚ َٗا َٜا﴿: تعاىل ٚقٛي٘ ،ص19: ايشاصٜاتط ﴾َٚاِي َٔ َأٜٗ ُٓٛا اٖئشٜ ََ ِِ ََا َطَِّٝبأت َٔٔ َأْٔؿُكٛا آ  ﴾َنَغِبُت

أعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عًِٝٗ صزق١ يف أَٛاهلِ تؤخش َٔ : »صضٞ اهلل عٓ٘ملعاس بٔ دبٌ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ٚيكٛي٘ص. 267: ايبكض٠ط

 عضٚض ايتذاص٠ َاٍ ، ٚال ؽو إٔ«أغٓٝا٥ِٗ، ؾرتر ع٢ً ؾكضا٥ِٗ

 ؽضٚط ٚدٛب ايظنا٠ ؾٝٗا:

 ميًهٗا بؿعً٘ نايؾضا٤، ٚقبٍٛ اهلز١ٜ، ؾال ٜزخٌ يف سيو اإلصخ ٚحنٛٙ، مما ٜزخٌ قٗضّا -1

 إٔ ميًهٗا ب١ٝٓ ايتذاص٠_2 

اؿٍٛ ُقَِّٛت بأسز باإلضاؾ١ إىل ايؾضٚط اـُغ١ ايغابك١ يف أٍٚ ايظنا٠.ؾإسا ساٍ عًٝٗا  -ْصاب ايؿط١ -إٔ تبًؼ قُٝتٗا ْصابّا، -3

ايٓكزٜٔ ايشٖب أٚ ايؿط١ ؾإسا بًػت ايك١ُٝ ْصابّا ٚدب ؾٝٗا صبع ايعؾض.ٚال اعتباص يف ايتكِٜٛ ملا اؽرتٜت ب٘ ايعضٚض; ألٕ قُٝتٗا 

 ؽتًـ اصتؿاعّا ْٚظٚاّل، ٚإمنا ايعرب٠ بكُٝتٗا ٚقت متاّ اؿٍٛ(

 

 َت٢ ػب طنا٠ اـاصز َٔ األصض ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو؟

َٗا َٜا﴿األصٌ يف ٚدٛبٗا ٚريٌٝ سيو:قٛي٘ تعاىل:  َٔ َأٜٗ ُٓٛا اٖئشٜ ََ ِِ ََا َطَِّٝبأت َٔٔ َأْٔؿُكٛا آ ُٖا َنَغِبُت َٔ َٓا َٚ َٔ َيُهِ َأِخَضِد  ﴾اِيَأِصٔض َِّ

ِِ ََا َطَِّٝبأت َٔٔ﴿ص 267: ايبكض٠ط ُٖا﴿ ػاص٠ عضٚض ٖشٙ ﴾َنَغِبُت َٔ َٓا َٚ َٔ َيُهِ َأِخَضِد  ايظصٚع األصض َٔ اـاصز ٖشٙ ﴾ٔضاِيَأِص َِّ

 ٜؤنٌ، طٝبّا مثضّا تصبض عٝح صالسٗا، بزٚ عٓز ايجُاص يف ٚػب ؾضٜهّا، ٚصاص اَؿٗب، اؽتز إسا اؿبٛب يف ايظنا٠ ٚػب.ٚايجُاص

َّ َسَصأرَٙٔٚآ﴿: تعاىل يكٛي٘ اؿٍٛ; ي٘ ٜؾرتط ٚال ِٛ َٜ  ُ٘  اؿبٛب َٔ َزخض َهٌٝ نٌ يف ايظنا٠ ؾتذبص 141: األْعاّط ﴾ُتٛا َسٖك

 . َطعّٛ، ايجايح ايؾضط ،(ٚايجُاص

 

 اسنض ؽضٚط ٚدٛب طنا٠ اـاصز َٔ األصض؟

 إٔ ٜهٕٛ َٔ اؿب،أٚ مثض، ؾاـطضٚات ال طنا٠ ؾٝٗا، ايؿٛان٘ ال طنا٠ ؾٝٗا، سب أٚ مثض.-1

 إٔ ٜهٕٛ َزخض َجٌ األصط. -2

 تٛطٕ.إٔ ٜهٕٛ َهٌٝ أٚ َٛطٕٚ، ؾهٌ اؿبٛب ٚايجُاص عٓزْا تهاٍ أٚ  -3

 إٔ ٜهٕٛ َطعَٛا ٜؤنٌ، . -4

 ؽضٚطٗا: ٜؾرتط يٛدٛب ايظنا٠ يف اؿبٛب ٚايجُاص ؽضطإ:

: )يٝػ ؾُٝا رٕٚ مخغ١ أٚعل صزق١(.ٚايٛعل محٌ ايبعري، ٖٚٛ ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصبًٛؽ ايٓصاب: ٖٚٛ مخغ١ أٚعل; يكٛي٘ -1

ز َا ٜكاصب عتُا١٥ ، ٚمخغ١ األٚعل ثالمثا١٥ صاع،ؾٝهٕٛ ط١ْ ايٓصاب بايرٓب اؾ٢ًِّٝ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صعتٕٛ صاعّا بصاع ايٓيب 

 نًٝٛ دضاَّا 2.40ٚاثين عؾض نًٝٛ دضاَّا، ع٢ً اعتباص إٔ ٚطٕ ايصاع 

 إٔ ٜهٕٛ ايٓصاب ممًٛنّا ي٘ ٚقت ٚدٛب ايظنا٠. -2 

 

 اسنض املكزاص ايٛادب ؾ٢ طنا٠ اـاصز َٔ األصض؟

ايعٕٝٛ ،بإٔ ناْت تغك٢ بايزال٤ ايعؾض ؾُٝا عكٞ بال نًؿ١، بإٔ ناْت عجض١ٜ أٚ تغك٢ مبا٤  ايٛادب يف اؿبٛب ٚايجُاص:

 ٚايغٛاْٞ.

ايعؾض، ٚؾُٝا عكٞ  -ٜعين ي٘ دشٚص -ؾُٝا عكت ايغُا٤ ٚاألْٗاص ٚايعٕٝٛ، أٚ نإ َبِعاّل: »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚحنٖٛا يكٛي٘ 

 «بايغٛاْٞ، أٚ ايٓطض، ْصـ ايعؾض

 

 اسنض سهِ طنا٠ ايعغٌ؟

عٔ اؾُٗٛص أْ٘ ال طنا٠ ؾٝ٘، ٖٚٛ األظٗض; ألْ٘ يٝػ يف ايهتاب، ٚال يف ايغ١ٓ، ريٌٝ صشٝض  -صمح٘ اهلل-سه٢ ابٔ عبز ايرب 

اؿزٜح )يف إٔ يف ايعغٌ : »-صمح٘ اهلل-صضٜض ع٢ً ٚدٛبٗا، ٚاألصٌ بضا٠٤ ايش١َ ست٢ ٜكّٛ ريٌٝ ع٢ً ايٛدٛب. قاٍ اإلَاّ ايؾاؾعٞ 

ش َٓ٘( ضعٝـ، إال عٔ عُض بٔ عبز ايعظٜظ، ٚاختٝاصٟ أْ٘ ال ٜؤخش َٓ٘; اختٝاص َٔ؟ اإلَاّ ايؾاؾعٞ، ايعؾض( ضعٝـ، ٚيف )أال ٜؤخ
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يٝػ يف ٚدٛب ايصزق١ يف ايعغٌ »ٚقاٍ ابٔ املٓشص: «. ألٕ ايغٓٔ ٚاآلثاص ثابت١ ؾُٝا ٜؤخش َٓ٘، ٚيٝغت ؾٝ٘ ع١ٓ ثابت١ ؾهأْ٘ عؿٛ

 «خرب ٜجبت

 

 ايتعضف ع٢ً ايضِّناط؟ اسنض َع٢ٓ ٚسهِ َٚكزاص ايظنا٠ ٚنٝؿ١ٝ

ُٚدز َٔ رؾا٥ٔ اؾا١ًٖٝ سٖبّا أٚ ؾط١ أٚ غريُٖا مما عًٝ٘ عال١َ ايهؿض، ٚمل ٜطًب مباٍ، ٚمل ٜتهًـ ؾٝ٘ ْؿك١  ٚايضِّناط: ٖٛ َا 

ُٜؾرتط ي٘ اؿٍٛ ٚال  ٚنبري عٌُ، ٚأَا َا طًب مباٍ ٚتطًٖب نبري عٌُ، ؾًٝػ بضناط، ٚجيب ؾٝ٘ اـُػ يف قًًٝ٘ ٚنجريٙ، ٚال 

ٚال ٜؾرتط إٔ ٜهٕٛ َٔ َاٍ َعني، ؾغٛا٤ « ٚيف ايضناط اـُػ: »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصؾرتط ي٘ اؿٍٛ ٚال ايٓصاب، يعُّٛ قٛي٘ ٜ

نإ َٔ ايشٖب أٚ ايؿط١ أٚ غريُٖا ٜٚعضف نْٛ٘ َٔ رؾا٥ٔ اؾا١ًٖٝ: بٛدٛر عالَات ايهؿض عًٝ٘، نهتاب١ أمسا٥ِٗ، ْٚكؿ 

 صٛصِٖ، ٚحنٛ سيو َٔ ايعالَات 

َا تٖٛيز َٔ األصض َٔ غري دٓغٗا، يٝػ ْباتّا، عٛا٤ أنإ داصّٜا، نايِّؿط ٚايكاص، أّ داَزّا; ناؿزٜز  ؾٗٛ نٌ ٚأَا امَلِعٔزٕ: 

ٚايٓشاؼ ٚايشٖب ٚايؿط١ ٚايظ٥بل. ؾتذب ؾٝ٘ ايظنا٠ باإلمجاع نُا عبل، يعُّٛ ايٓصٛص ايٛاصر٠ يف ٚدٛب ايظنا٠ يف اـاصز َٔ 

ِِ ََا أتَطَِّٝب َٔٔ َأْٔؿُكٛا﴿األصض، نكٛي٘ تعاىل:  ُٖا َنَغِبُت َٔ َٚ َٓ َٔ اِيَأِصٔضَأِخَضِد َِّ  ص.267: ايبكض٠ط ﴾ا َيُهِ 

 

 اسنض َع٢ٓ ٚؽضٚط ٚدٛب طنا٠ ب١ُٝٗ األْعاّ؟

ُِّٝت ٚب١ُٝٗ األْعاّ ٖٞ : اإلبٌ، ٚايبكض، ٚايػِٓ، ٚايبكض ٜؾٌُ اؾاَٛؼ أٜطّا، ؾٗٛ ْٛع َٔ ايبكض. ٚايػِٓ ٜؾٌُ املاعظ، ٚايطإٔ. ُٚع

 األْعاّ; ألْٗا ال تتهًِ، َٔ اإلبٗاّ ٖٚٛ اإلخؿا٤، ٚعزّ اإلٜطاح(.ب١ُٝٗ 

 ؽضٚط ٚدٛب ايظنا٠ يف ب١ُٝٗ األْعاّ ايؾضٚط ايتاي١ٝ:

: ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإٔ تبًؼ األْعاّ ايٓصاب ايؾضعٞ، ٖٚٛ يف اإلبٌ مخػ، ٚيف ايبكض ثالثٕٛ، ٚيف ايػِٓ أصبعٕٛ; يكٍٛ صعٍٛ اهلل  -1

بعج٢ٓ صعٍٛ اهلل أصزم أٌٖ ايُٝٔ، ؾأَضْٞ إٔ آخش َٔ ايبكض َٔ نٌ ثالثني »َعاس: ٚؿزٜح « يٝػ ؾُٝا رٕٚ مخػ سٚر صزق١»

 «.تبٝعّا، َٚٔ نٌ أصبعني َغ١ٓ

 « ؾإسا ناْت عا١ُ٥ ايضدٌ ْاقص١ َٔ أصبعني ؽا٠، ؾًٝػ ؾٝٗا صزق١...: »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚيكٛي٘ 

 «.نا٠ يف َاٍ ست٢ حيٍٛ عًٝ٘ اؿٍٛال ط»عٓز َايهٗا ٖٚٞ ْصاب; ؿزٜح: -ع١ٓ قُض١ٜ  -ٚإٔ حيٍٛ ع٢ً األْعاّ سٍٛ ناٌَ -2

يف اؿٍٛ أٚ أنجضٙ ٚيف  -ٖٚٛ ايشٟ ْبت بؿعٌ اهلل عبشاْ٘ رٕٚ إٔ ٜظصع٘ أسز-إٔ تهٕٛ عا١ُ٥، ٖٚٞ اييت تضع٢ ايهأل املباح  -3

 صزق١ ايػِٓ يف عا٥ُتٗا، إسا ناْت أصبعني إىل َا١٥ ٚعؾضٜٔ، ؽا٠

 سضخ األصض، أٚ ْكٌ املتاع، أٚ محٌ األثكاٍ; ألْٗا تزخٌ يف سادات إٔ ال تهٕٛ عا١ًَ، ٖٚٞ اييت ٜغتدزَٗا صاسبٗا يف -4

 اإلْغإ األص١ًٝ نايجٝاب. أَا إسا ُأٔعٖزت يًهضا٤ ؾإٕ ايظنا٠ تهٕٛ ؾُٝا حيصٌ َٔ أدضتٗا، إسا ساٍ عًٝ٘ اؿٍٛ.

 

 اسنض ايكزص ايٛادب يف اإلبٌ؟

١ٖٝ َٔ املعظ ٚيف ايعؾض ؽاتإ، ٚيف مخػ ٚعؾضٜٔ إىل َكزاص ايظنا٠ ايٛادب١: يف اـُػ َٔ اإلبٌ ؽا٠ دشع١  َٔ ايط إٔ أٚ َثٓٔ

َٖٗا قز محًت ؾٗٞ َاخض أٟ:  ُِّٝت بشيو ألٕ ايػايب إٔ أ ِٖ هلا ع١ٓ، ٚرخًت يف ايجا١ْٝ ُٚع مخػ ٚثالثني بٓت كاض ٖٚٞ َا َت

ِٖ ي٘ عٓتإ ٚرخٌ يف ايجايج١، ُٚع ِّٞ بشيو; ألٕ أَ٘ ٚضعت اؿٌُ ٚضعت ساٌَ.ؾإٕ مل جيزٖا أدظأٙ ابٔ يبٕٛ سنض، ٖٚٛ َا َت

ِٖ هلا ثالخ  اؿٌُ ايجاْٞ يف ايػايب ؾٗٞ سات يدي. ٚيف عت ٚثالثني إىل مخػ ٚأصبعني بٓت يبٕٛ، هلا عٓتإ ٚيف عت ٚأصبعني َا َت

يف إسز٣ عٓني، ٚرخًت يف ايضابع١. ٚمسٝت بشيو ألْٗا اعتشكت إٔ ٜطضقٗا ايؿشٌ ٚقٌٝ: ألْٗا اعتشكت ايضنٛب، ٚايتشٌُٝ.ٚ

ِٖ هلا أصبع عٓني ٚرخًت يف اـاَغ١ ٚمسٝت بشيو  ِٖ هلا أصبع عٓني ٚرخًت يف اـاَغ١ ٖٚٞ َا َت ٚعتني إىل مخػ دشع١، ٖٚٞ َا َت

 ألْٗا دشعت َكزّ أعٓاْٗا أٟ: أعكطت٘.ٚيف عت ٚعبعني إىل تغعني بٓتا يبٕٛ
ؾضٜٔ ؾؿٞ نٌ أصبعني بٓت يبٕٛ، ٚيف نٌ مخغني سك١ ٚيف إسز٣ ٚتغعني إىل َا١٥ ٚعؾضٜٔ سكتإ ،ؾإسا طارت ع٢ً َا١٥ ٚع

 « يف أصبع ٚعؾضٜٔ َٔ اإلبٌ ؾُا رْٚٗا َٔ ايػِٓ َٔ نٌ مخػ ؽا٠»ٚسيو ؿزٜح أْػ يف نتاب ايصزق١ ٚؾٝ٘: 

 ؾايٛادب يف نٌ أصبعني بٓت يبٕٛ، ٚيف نٌ مخغني سك١ . 120ؾُا طار ع٢ً 

 

 اسنض ايكزص ايٛادب يف ايبكض؟

ُِّٞ بشيو ألْ٘ ٜتبع أَ٘ ٚيف أصبعني إىل تغع ٚمخغني َغ١ٓ، ٖٚٞ  جيب يف ثالثني بكض٠ إىل تغع ٚثالثني تبٝع ٖٚٛ َا مت ي٘ ع١ٓ، ُٚع

ِٖ هلا عٓتإ، ٚمسٝت بشيو; ألْٗا طًعت هلا أعٓإ  َا َت
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ٕ ٚسيو ؿزٜح ٚيف عتني إىل تغع ٚعتني تبٝعإ.ثِ يف نٌ ثالثني تبٝع، ٚيف نٌ أصبعني َغ١ٓ، ٚيف عتني إىل تغع ٚعتني تبٝعا

 «.ؾأَضْٞ إٔ آخش َٔ ايبكض َٔ نٌ ثالثني تبٝعّا، َٚٔ نٌ أصبعني َغ١ٓ»ٚؾٝ٘:  َعاس 

 

 اسنض ايكزص ايٛادب يف ايػِٓ؟

ٚجيب يف أصبعني َٔ ايػِٓ إىل َا١٥ ٚعؾضٜٔ، ؽا٠ ٚيف َا١٥ ٚإسز٣ ٚعؾضٜٔ إىل َا٥تني، ؽاتإ، ٚيف َا٥تني ٚٚاسز٠ إىل ثالمثا١٥، 

تغتكض ايؿضٜط١ ؾٝٗا بعز ٖشا املكزاص، ؾٝهٕٛ يف نٌ َا١٥ ؽا٠ْ، َُٗا بًػت ٚسيو ملا دا٤ يف سزٜح أْػ يف ثالخ ؽٝاٙ، ثِ 

صزق١ ايػِٓ يف عا٥ُتٗا إسا ناْت أصبعني إىل عؾضٜٔ َٚا١٥ ؽا٠، ؾإسا طارت ع٢ً َا١٥ ٚعؾضٜٔ إىل َا٥تني ؽاتإ، ؾإسا »ايصزق١: 

 «.إسا طارت ع٢ً ثالمثا١٥ ؾؿٞ نٌ َا١٥ ؽا٠طارت ع٢ً َا٥تني إىل ثالمثا١٥ ؾؿٝٗا ثالخ، ؾ

 

 اسنض صؿ١ ايٛادب ؾ٢ ايظنا٠ ؟

ٚاطٕ اإلعالّ بتؾضٜع٘ ايعارٍ بني املصاحل يًؿكضا٤ ٚاألغٓٝا٤، ؾٓزب إىل أخش ايؿكري سكٛق٘ نا١ًَ، غري َٓكٛص١، ْٚزب إىل َضاعا٠ 

عط املاٍ، ال َٔ خٝاصٙ، ٚال َٔ ؽضاصٙ، ؾٝذب ع٢ً سكٛم األغٓٝا٤ يف أَٛاهلِ، ٚيشيو سزر ايٛادب يف ايظنا٠ بإٔ ٜهٕٛ َٔ ٚ

ٌٓ َٓٗا; ألْ٘ إضضاص بايؿكضا٤، ٚال ٜأخش أع٢ً َٓٗا; ألْ٘ إدشاف باألغٓٝا٤.ٚال ٜأخش  ايغاعٞ َضاعا٠ ايغٔ ايٛادب١، إس ال جيظئ أق

 املضٜط١ 

 

 اسنض اْٛاع اـًط١  يف ب١ُٝٗ  األْعاّ؟

 ٖٚٞ ع٢ً ْٛعني:

ٖٚٞ: إٔ ٜهٕٛ املاٍ َؾرتنّا بني اثٓني يف املًو، َؾاعّا بُٝٓٗا، مل ٜتُٝظ ْصٝب أسزُٖا عٔ اآلخض،  ايٓٛع األٍٚ: خًط١ أعٝإ،

 ٚتهٕٛ خًط١ األعٝإ باإلصخ، ٚتهٕٛ بايؾضا٤.

، ٖٚٞ إٔ ٜهٕٛ ْصٝب نٌ َُٓٗا َتُٝظّا َعضٚؾا، ٚجيُع بُٝٓٗا اؾٛاص ؾكط ٖٚٞ بٓٛعٝٗا ُتَصِّٝض ايٓٛع ايجاْٞ: خًط١ أٚصاف 

ُتَصِّٝض املايني املدتًطني ناملاٍ ايٛاسز إسا نإ فُٛع  -ٜعين عٛا٤ أعٝإ أٚ أٚصاف- املدتًطني ناملاٍ ايٛاسز ٖٚٞ بٓٛعٝٗا املايني

املايني ْصابّا، ٚإٔ ٜهٕٛ اـًٝطإ َٔ أٌٖ ٚدٛب ايظنا٠ ؾًٛ نإ أسزُٖا ناؾضّا ال تصض اـًط١، ٚال تؤثض ٚإٔ ٜؾرتى املاالٕ 

 ، ٖٚٛ املبٝت ٚاملأ٣ٚ ٜٚؾرتنا يف املغضح ؾٝغضسٔ مجٝعّا املدتًطإ يف املضاح

 ٜٚضدعٔ مجٝعّا ٚاحملًب ٚاملضع٢ ٚايؿشٌ ،ؾٝهٕٛ ؾشٌ ايطضاب ٚاسزّا َؾرتنّا هلا مجٝعّا، 

ال جيُع بني َتؿضم، ٚال ٜؿضم : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصؾإسا تٛاؾضت ٖشٙ ايؾضٚط أصبض املاالٕ ناملاٍ ايٛاسز بتأثري اـًط١.يكٛي٘  

ؾاـًط١ تؤثض يف إجياب ايظنا٠ ٚيف إعكاطٗا، ٚسيو يف ب١ُٝٗ األْعاّ خاص١ رٕٚ غريٖا َٚجاٍ « ايصزق١بني فتُع، خؾ١ٝ 

اؾُع بني املتؿضم: أؽداص ثالث١ نٌ ٚاسز َِٓٗ ميًو أصبعني َٔ ايػِٓ، ؾذُٝعٗا َا١٥ ٚعؾضٕٚ، ؾًٛ اعتربْا نٌ ٚاسز يٛسزٙ 

ٜهٕٛ ؾٝٗا إال ؽا٠ ٚاسز٠. ؾٗٓا: مجعٛا بني َتؿضم; ي٦ال جيب عًِٝٗ  يٛدب عًِٝٗ ثالخ ؽٝاٙ ،يهٔ إسا مجعٓا ايػِٓ نًٗا ؾال

ثالخ ؽٝاٙ، بٌ ٚاسز٠.َٚجاٍ ايتؿضٜل بني فتُع: ؽدص عٓزٙ أصبعٕٛ ؽا٠، ؾإسا عًِ مبذ٤ٞ ايعاٌَ ؾضم بٝٓٗا ؾذعٌ عؾضٜٔ َٓٗا 

 يف َهإ ٚعؾضٜٔ يف َهإ آخض، ؾال ٜؤخش عًٝٗا طنا٠ يعزّ بًٛغٗا ايٓصاب َتؿضق١.

 

 اسنض سهِ طنا٠ ايؿطضٚايزيٌٝ ع٢ً سيو ٚؽضٚطٗا ٚع٢ً َٔ ػب ؟

صزق١ ايؿطض  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصؾضض صعٍٛ اهلل »ع٢ً نٌ َغًِ; ملا ص٣ٚ ابٔ عُض صضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ:  ٚادب١طنا٠ ايؿطض -1

 «.َٔ صَطإ صاعّا َٔ متض، أٚ صاعّا َٔ ؽعري ع٢ً ايعبز ٚاؿض، ٚايشنض ٚاألْج٢، ٚايصػري ٚايهبري َٔ املغًُني

 :ػب طنا٠ ايؿطض ع٢ً نٌ َغًِ نبري ٚصػري، ٚسنض ٚأْج٢، ٚسض ٚعبز; ؽضٚطٗا -2

ٜٚغتشب إخضادٗا عٔ اؾٓني إسا ْؿدت ؾٝ٘ ايضٚح.إسا ْؿدت ؾٝ٘ ايضٚح، ٖٚٛ َا صاص ي٘ أصبع١ أؽٗض; ؾكز نإ ايغًـ خيضدْٛٗا 

 عٓ٘، نُا ثبت عٔ عجُإ ٚغريٙ.

ُٜدضدٗا عٔ ْؿغ٘، ٚعُٔ تًظَ٘ ْؿكت٘، َٔ طٚد١ أٚ قضٜب، ٚنشا ايعبز ٚنشا ايعبز ؾإٕ صزق١ ايؿطض ػب ع٢ً عٝزٙ;  ٚجيب إٔ 

ِٔ ؾطٌ عٔ قٛت٘، ٚقٛت َٔ تًظَ٘ ْؿكت٘ «يٝػ يف ايعبز صزق١، إال صزق١ ايؿطض: »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصيكٛي٘  ََ ٚال ػب إال ع٢ً 

 ٚسٛا٥ذ٘ ايطضٚص١ٜ يف ّٜٛ ايعٝز ٚيًٝت٘ َا ٜؤرٟ ب٘ ايؿطض٠.

 نا٠ ايؿطض ال ػب إال بؾضطني:ط-3

 ٚاّل: اإلعالّ، ؾال ػب ع٢ً ايهاؾض.أ

ّٝا: ٚدٛر َا ٜؿطٌ عٔ قٛت٘، ٚقٛت عٝاي٘، ٚسٛا٥ذ٘ األص١ًٝ يف ّٜٛ ايعٝز ٚيًٝت٘.  ثاْ
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 اسنض سه١ُ ٚدٛب طنا٠ ايؿطض؟

 َٔ اؿهِ يف ٚدٛب طنا٠ ايؿطض َا ًٜٞ:

 األٍٚ: تطٗري ايصا٥ِ مما عغ٢ إٔ ٜهٕٛ قز ٚقع ؾٝ٘ يف صٝاَ٘، َٔ ايًػٛ ٚايضؾح

ا: إغٓا٤ ايؿكضا٤ ٚاملغانني عٔ ايغؤاٍ يف ّٜٛ ايعٝز، ٚإرخاٍ ايغضٚص عًِٝٗ; يٝهٕٛ ايعٝز ّٜٛ ؾضح ٚعضٚص ؾُٝع ؾ٦ات ثاْٝ

طنا٠ ايؿطض طٗض٠ يًصا٥ِ َٔ ايًػٛ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصؾضض صعٍٛ اهلل »اجملتُع، ٚسيو ؿزٜح ابٔ عباؼ صضٞ اهلل عُٓٗا: 

 ٚايضؾح ٚطع١ُ يًُغانني

 ع٢ً ايعبز بإمتاّ صٝاّ ؽٗض صَطإ ٚقٝاَ٘، ٚؾعٌ َا تٖٝغض َٔ األعُاٍ ايصاؿ١ يف ٖشا ايؾٗض ثايّجا: ٚؾٝٗا إظٗاص ؽهض ْع١ُ اهلل

 املباصى.

 

ِٖ خيضز؟  اسنض املكزاص ايٛادب ؾ٢ طنا٠ ايؿطض، َٚٔ

ٚ غري سيو; يجبٛت ايٛادب يف طنا٠ ايؿطض صاع َٔ غايب قٛت، أٌٖ ايبًز َٔ بض، أٚ ؽعري، أٚ متض، أٚ طبٝب، أٚ َأقط، أٚ أصط، أٚ سص٠، أ

يف األسارٜح ايصشٝش١، نشزٜح ابٔ عُض صضٞ اهلل عُٓٗا املتكزّ ٚجيٛط إٔ تعطٞ اؾُاع١  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصسيو عٔ ايٓيب 

طنا٠ ؾطضٖا يؾدص ٚاسز، ٚإٔ ٜعطٞ ايٛاسز طنات٘ ؾُاع١،ٚال جيظئ إخضاز ق١ُٝ ايطعاّ; ألٕ سيو خالف َا أَض ب٘ صعٍٛ اهلل 

ناْٛا خيضدْٛٗا صاعّا َٔ طعاّ، ٚألٕ طنا٠ ايؿطض عبار٠ َؿضٚض١ َٔ دٓػ َعني ٖٚٛ  ، ٚألْ٘ كايـ يعٌُ ايصشاب١، ؾكز

 ايطعاّ، ؾال جيظئ إخضادٗا َٔ غري اؾٓػ املعني.

 

 اسنض ٚقت ٚدٛب ٚاخضاز طنا٠ عٝز ايؿطض ؟

ٚارا٤ ٖٚٛ َٔ طًٛع  ػب بػضٚب ايؾُػ ي١ًٝ ايعٝز ، الْ٘ ايٛقت ايش٣ ٜهٕٛ ب٘ ايؿطض َٔ صَطإ . ٚالخضدٗا ٚقتإ:ٚقت ؾط١ًٝ

أَض بظنا٠ ايؿطض قبٌ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصؾذض ّٜٛ ايعٝز اىل قبٌٝ ارا٤ صال٠ ايعٝز ،ؿزٜح ابٔ عُض صض٢ اهلل عٓ٘ )إٔ ايٓب٢ 

 خضٚز ايٓاؼ اىل ايصال٠(

اخضٖا  ٚاَا ٚقت اؾٛاط :ٖٛ قبٌ ايعٝز بّٝٛ اٚ َٜٛني ،يؿعٌ ابٔ عُض ٚغريٙ َٔ ايصشاب٘ يشيهٛال جيٛط تأخريٖا عٔ صال٠ ايعٝز ، ؾإٕ

، )َٔ أرٖا قبٌ ايصال٠ ؾ٢ٗ طنا٠ َكبٛي١ ، َٚٔ أرٖا بعز ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صؾ٢ٗ صزق١ َٔ ايصزقات ٜٚأثِ ايتأخري يكٛي٘ 

 ايصال٠ ؾ٢ٗ صزق١ َٔ ايصزقات(

 

 اسنض َٔ ِٖ أٌٖ  ايظنا٠ ؟

ٌٓ َٔ ايؿكري: ٖٚٛ َٔ يٝػ يزٜ٘  َا ٜغز  سادت٘ ،ٚساد١ َٔ ٜعٍٛ، َٔ طعاّ ٚؽضاب ًَٚبػ َٚغهٔ، بأال جيز ؽ٦ّٝا، -1 أٚ جيز أق

 ْصـ ايهؿا١ٜ، ٜٚعط٢ َٔ ايظنا٠ َا ٜهؿٝ٘ ع١ٓ نا١ًَ 

املغهني: ٖٚٛ َٔ جيز ْصـ نؿاٜت٘ أٚ أنجض َٔ ايٓصـ، نُٔ َع٘ َا١٥ ٚحيتاز إىل َا٥تني، ٜٚعط٢ َٔ ايظنا٠ َا ٜهؿٝ٘ -2

 ملز٠ عاّ

اّ َا ٜهؿٝ٘ َز٠ سٖاب٘ ٚإٜاب٘ ٚيٛ نإ غّٓٝا; ايعإًَٛ عًٝٗا: مجع عاٌَ، ٖٚٛ َٔ ٜبعج٘ اإلَاّ ؾبا١ٜ ايصزقات، ؾٝعطٝ٘ اإلَ-3

 ألٕ ايعاٌَ قز َؾٖضؽ ْؿغ٘ هلشا ايعٌُ، ٚايعإًَٛ ِٖ نٌ َٔ ٜعٌُ يف دباٜتٗا، ٚنتابتٗا، ٚسضاعتٗا، ٚتؿضٜكٗا ع٢ً َغتشكٝٗا

ِٕٛ ايظنا٠; تأيٝؿّا يكًٛبِٗ ع٢ً اإلعالّ إٕ ناْٛا نؿاصّا، ٚتجبٝتّا-4 إلمياِْٗ، إٕ ناْٛا َٔ ضعاف  املؤيؿ١ قًٛبِٗ: ِٖٚ قّٛ ِٜعَط

 اإلميإ املتٗاْٚني يف عباراتِٗ، أٚ يرتغٝب سِٜٚٗ يف اإلعالّ، أٚ طًبّا ملعْٛتِٗ أٚ نـ أساِٖ.

ََُهاَتبّا ؾٝعط٢ َٔ ايظنا٠ َا -5 ُٜعتل، أٚ ٜهٕٛ  َٚ ُِٜؾَتض٣ َٔ َاٍ ايظنا٠  يف ايضقاب: مجع صقب١، ٚاملضار بٗا ايعبز املغًِ أٚ األ١َ 

ّ نتابت٘ ،يٝصبض سضّا ْاؾش ايتصضف، ٚعطّٛا ْاؾعّا يف اجملتُع، ٜٚتُهٔ َٔ عبار٠ اهلل تعاىل ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ، جنوٜغزر ب٘ 

 ٚنشا األعري املغًِ ٜؿو َٔ األعزا٤ َٔ َاٍ ايظنا٠.

ٌَ رّٜٓا يف غري َعص١ٝ اهلل، عٛا٤ يٓؿغ٘ يف أَض َباح، أٚ ي-6 ػريٙ نإصالح سات ايبني، ايػاصَٕٛ: مجع غاصّ، ٖٚٛ املزٜٔ ايشٟ َتَشُ

 ؾٗشا ٜعط٢ َٔ ايظنا٠ َا ٜغزر ب٘ رٜٓ٘، ٚايػاصّ يإلصالح بني ايٓاؼ ٜعط٢ َٔ ايظنا٠، ٚإٕ نإ غّٓٝا

يف عبٌٝ اهلل: املضار ب٘ ايػظا٠ يف عبٌٝ اهلل املتطٛعٕٛ ايشٜٔ يٝػ هلِ صاتب يف بٝت املاٍ، ؾٝعطٕٛ َٔ ايظنا٠، عٛا٤ أناْٛا أغٓٝا٤ -7

 أّ ؾكضا٤

 ايغبٌٝ: ٖٚٛ املغاؾض املٓكطع عٔ بًزٙ ايشٟ حيتاز إىل َاٍ; يٝٛاصٌ ايغؿض إىل بًزٙ، إسا مل جيز َٔ ٜكضض٘ ابٔ-8
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 اسنض سز ايشٜٔ ال تزؾع هلِ ايظنا٠ ؟

َُِهَتٔغب: »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصاألغٓٝا٤، ٚاألقٜٛا٤ املهتغبٕٛ، يكٛي٘ -1  ٕٟ ُٜعط٢ ايعاٌَ عًٝٗا «ال سغ ؾٝٗا يػين، ٚال يكٛ ، يهٔ 

ْٛا أغٓٝا٤، نُا تكزّ. ٚايكارص ع٢ً ايهغب إسا نإ َتؿضغّا يطًب ايعًِ ايؾضعٞ، ٚيٝػ ي٘ َاٍ، ؾإْ٘ ٜعط٢ َٔ ٚايػاصّ ٚإٕ نا

 ايظنا٠; ألٕ طًب ايعًِ دٗار يف عبٌٝ اهلل

األصٍٛ ٚايؿضٚع ٚايظٚد١ ايشٜٔ ػب ْؿكتِٗ عًٝ٘،ؾال جيٛط رؾع ايظنا٠ إىل َٔ ػب ع٢ً املغًِ ْؿكتِٗ ناآلبا٤ ٚاألَٗات، -2

 األدزار ٚاؾزات، ٚاألٚالر، ٚأٚالر األٚالر َٚٔ َثِ ٜعٛر ْؿع ايظنا٠ إيٝ٘، ؾهأْ٘ رؾعٗا إىل ْؿغ٘ٚ

أٟ أغٓٝا٤ املغًُني ٚؾكضا٥ِٗ رٕٚ « تؤخش َٔ أغٓٝا٥ِٗ، ٚتضر ع٢ً ؾكضا٥ِٗ: »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصايهؿاص غري املؤٖيؿني قاٍ -3

احملب١ ٚاإلخا٤ بني أؾضار اجملتُع املغًِ، ٚسيو ال جيٛط َع غريِٖ.ٚألٕ َٔ َكاصز ايظنا٠ إغٓا٤ ؾكضا٤ املغًُني، ٚتٛطٝز رعا٥ِ 

 ايهؿاص.

: ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإنضاَّا هلِ ٚيؾضؾِٗ; يكٛي٘  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص: ال ؼٌ ايظنا٠ آلٍ ايٓيب ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصآٍ ايٓيب -4

قٌٝ: ِٖ بٓٛ ٖاؽِ، ٚبٓٛ املطًب; ٚقٌٝ: ِٖ بٓٛ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚآٍ ايٓيب «. إْٗا ال ؼٌ آلٍ قُز إمنا ٖٞ أٚعاخ ايٓاؼ»

، ٚيعُّٛ اآل١ٜ: ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚعًٝ٘ ٜصض رؾع ايظنا٠ إىل بين املطًب; ألِْٗ يٝغٛا َٔ آٍ قُز  ٖاؽِ ؾكط، ٖٚٛ ايصشٝض.

َُا﴿ ْٖ ًُِؿَكَضا٤ٔ ايٖصَزَقاُت ٔإ  ؾِٝٗ بٓٛ املطًب ؾٝزخٌ ،ص60: ايتٛب١ط ﴾ٔي

ٛايٞ ايكّٛ: َٚ«. إٕ ايصزق١ ال ؼٌ يٓا، ٚإٕ َٛايٞ ايكّٛ َٔ أْؿغِٗ»ٚنشيو ال جيٛط رؾع ايظنا٠ ملٛاىل آٍ ايٓيب; ؿزٜح: -5

ؾٗشا ريٌٝ ع٢ً إٔ َٛايٞ بين ٖاؽِ « إٕ ايصزق١ ال ؼٌ يٓا، ٚإٕ َٛايٞ ايكّٛ َٔ أْؿغِٗ» ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصعتكاؤِٖ، يكٍٛ ايٓيب 

 َٔ بين ٖاؽِ 

: ايعبز: ال تزؾع ايظنا٠ إىل ايعبز; ألٕ َاٍ ايعبز ًَو يغٝزٙ، ؾإسا أعطٞ ايظنا٠ اْتكًت إىل ًَو عٝزٙ، ٚألٕ ْؿكت٘ تًظّ -6

٢ٓ َٔ سيو: املهاتب ؾإْ٘ ٜعط٢ َٔ ايظنا٠ َا ٜكطٞ ب٘ رٜٔ نتابت٘،ٚايعاٌَ ع٢ً ايظنا٠، ؾإسا نإ ايعبز عٝزٙ، ٜٚغتج

 عاَاّل ع٢ً ايظنا٠ أعطٞ َٓٗا ألْ٘ ناألدري، ٚايعبز جيٛط إٔ ٜغتأدض بإسٕ عٝزٙ.

 .ؾُٔ رؾعٗا هلشٙ األصٓاف َع عًُ٘ بأْ٘ ال جيٛط رؾعٗا هلِ، ؾٗٛ آثِ

 

 صٓاف ايجُا١ْٝ املشنٛص٠ عٓز تؿضٜل ايظنا٠ ؟ٌٖ ٜؾرتط اعتٝعاب اال

ايؾاؾع١ٝ: البز َٔ اؽرتاى األصٓاف ايجُا١ْٝ ٚقايٛا يف نٌ دٓػ َا ٜطًل عًٝ٘ اؾُع يًؿكضا٤ ثالث١ ٜعين أْا يٛ عٓزٟ أيـ  -1

١  َاسا أؾعٌ؟ ٜكٛيٕٛ دٓٝ٘ أقغُِٗ أصبع١ ٚعؾضٜٔ دظ٤، ثالث١ يًؿكضا٤ ٚثالث١ يًُغانني ٚثالث١ يًعاًَني إٕ مل أقزص أرؾع يًجالث

 تغكط،.

ال ٜؾرتط اعتٝعاب األصٓاف ايجُا١ْٝ املشنٛص٠ عٓز تؿضٜل ايظنا٠ ع٢ً ايكٍٛ ايصشٝض، بٌ جيظئ رؾعٗا ألٟ صٓـ َٔ األصٓاف  -2

ُٖا ايٖصَزَقأت ُتِبُزٚا ٔإٕ﴿ايجُا١ْٝ يكٛي٘ تعاىل:  َٞ َؾٓٔٔع َٖا َٚٔإٕ ٖٔ َٖا ُتِدُؿٛ َٛ اِيُؿَكَضا٤َ َُٚتِؤُتٛ ُٗ ِْٝض َؾ ِِ َخ ٢ً اهلل ص ٚقٛي٘ص. 271: ايبكض٠ط ﴾ٖيُه

أقِ عٓزْا ست٢ تأتٝٓا ايصزق١ ؾٓأَض »يكبٝص١:  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚيكٛي٘ «تؤخش َٔ أغٓٝا٥ِٗ ٚتضر ع٢ً ؾكضا٥ِٗ: »عًٝ٘ ٚعًِ

َُا﴿قبٝص١ ؾكري ْأَض يو بٗا َٔ ايصزق١، ؾٗشٙ األري١ تزٍ ع٢ً إٔ املضار بكٛي٘ تعاىل: « يو بٗا ْٖ ًُِؿَكَضا٤ٔ ايٖصَزَقاُت ٔإ : ايتٛب١ط اآل١ٜ ﴾ٔي

  تؿضٜكٗا عٓز املغتشكني تعُِٝ ال يًظنا٠ املغتشكني بٝإ ،ص60

 

 ٌٖ جيٛط ْكٌ ايظنا٠ َٔ بًزٖا إىل بًز آخض ؟

جيٛط ْكٌ ايظنا٠ َٔ بًزٖا َٔ بًز ايظنا٠ ٜعين إىل بًز آخض قضٜب أٚ بعٝز يًشاد١، جيٛط ْكٌ ايظنا٠ إيٝٗا َجٌ إٔ ٜهٕٛ ايبًز 

يصاسب ايظنا٠ أقاصب ؾكضا٤،َجٌ ؾكضا٤ بًزٙ، ؾإٕ يف رؾعٗا إىل أقاصب٘ ؼصٌٝ املصًش١، ٖٚٞ ايصزق١ ايبعٝز أؽز ؾكضّا أٚ ٜهٕٛ 

 ٚايص١ً.

َُا﴿ٖٚشا ايكٍٛ ظٛاط ْكٌ ايظنا٠ ٖٛ ايصشٝض; يعُّٛ قٛي٘ تعاىل:  ْٖ ًُِؿَكَضا٤ٔ ايٖصَزَقاُت ٔإ ََُغأننٔي ٔي  ايؿكضا٤: أٟص 60: ايتٛب١ط ﴾َٚاِي

 َهإ نٌ يف ٚاملغانني

 

 ٚاؿُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿات

 ؼ ٚ ز ايظنا٠أْت٢ٗ بؿطٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز  ايصٝاًّٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 ايؿك٘ املٝغض جملُٛع١ َٔ ايعًُا٤َٔ نتاب 

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾط١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اؿٜٛين


